REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„To wszystko Polska”
w ramach projektu „Piękna nasza Polska cała”
Organizator:

Publiczne Przedszkole Galileo w Poznaniu.

Cel konkursu:
• Rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania różnorodności piękna naszego kraju.
• Poszerzanie wiedzy dzieci na temat Polski i jego okolic (krajobrazu, zabytków również przyrodniczych),
rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców.
• Uczczenie 100 -rocznicy odzyskania niepodległości.
• Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu.
Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do dzieci z naszego przedszkola i ich rodziców (opiekunów).

Warunki uczestnictwa:
• Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zdjęcia o wymiarach 10x15cm (wydrukowane).
Maksymalna liczba zdjęć danego dziecka, to 2 sztuki.
• Zdjęcie musi przedstawiać krajobraz, zabytki, również przyrodnicze w ciekawym otoczeniu,
interesujące budowle, budynki w naszym kraju.
• Do fotografii należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka, wiek, nazwą grupy
przedszkolnej.(Załącznik 2)
• Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie zdjęcia indywidualne.
• Zdjęcia należy dostarczać w terminie od 1 października do 15 listopada 2018 roku do nauczycielek
grupy Wenusjanie.
• Zgłaszając prace uczestnik (prawny opiekun dziecka) jednocześnie wyraża zgodę na udział dziecka w
konkursie oraz publikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz w materiałach związanych z konkursem.
( Załącznik nr 1,3).
• Zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe, powołane przez organizatora.
• W ocenie prac konkursowych pod uwagę będą brane głównie: pozytywny przekaz, walory artystyczne
oraz estetyka.
• Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 25 listopada 2018 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie
podlega weryfikacji.
• Zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
• Wszystkie zgłoszone do konkursu prace będą zaprezentowane na wystawie w holu przedszkola.
• Prace nie będą zwracane, fotografie przechodzą na własność przedszkola.
• Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej przedszkola.
• Wyniki konkursu ogłoszone będą na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.
• Do pracy należy dołączyć załącznik nr 1,2,3 oraz zgoda z obowiązującym RODO (zgoda). Prace bez
odpowiednich zgód nie będą brane pod uwagę. (Załączniki do pobrania u nauczycielek z grupy Wenusjanie).

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych
osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do prezentacji prac na
wystawie w naszej placówce.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

